Απο τις πιο ιστορικές ομάδες του πρωταθλήματος της ΑΔΕΔΥ αν μη τι άλλο είναι και το ΥΠ.ΠΟ, που
κάθε χρόνο πρωταγωνιστεί συμμετέχοντας στην Α’ κατηγορία

Μεγαλη και δύσκολη νίκη πήρε η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, που επικράτησε της
ΠΟΕ/ΔΟΥ με σκορ 2-1 και βρίσκεται στην 3η θέση της Α’
Το Ταχ Ταμιευτήριο επικράτησε δύσκολα 3-2 της ΟΔΥΕ
και παραμένει στην κορυφή
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Συνεχίζει την αξιοθαύμαστη πορεία της στο πρωτάθλημα της
Β’ κατηγορίας η ομάδα της π
Εμπορικής, που επικράτησε δύσκολα του Υπ Γεωργίας με τέρματα 1-0 και σκόρερ τον
Ραγκούση στο 20’
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ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1-5
Παράσταση για ένα ρόλο από τη μεριά του Υπ
Εσωτερικών/Περιφ, που με αντίπαλο τη
Βουλή, έδειξε για μια φορά ακόμη, πως όταν
παίζει με ουσία και έχει σοβαρότητα σε όλη τη
διάρκεια του αγώνα τότε το τελικό αποτέλεσμα
είναι νικηφόρο. Η Βουλή δεν μπόρεσε με αντίπαλο το Υπουργείο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και δίκαια ηττήθηκε 5-1. Τα
όπλα της νίκης για τους φιλοξενούμενες τα
είχαν οι Χατζηλάρης και Μπάρτζος που σημείωσαν από δυο γκολ ο καθένας. Αν και το σκορ
άνοιξε στο 25’ ο Βαρυθυμιάδης, κάνοντας το
0-1, ενώ μετά από δέκα λεπτά ο Χατζηλάρης
διπλασίασε τα τέρματα της ομάδος το κάνοντας το 0-2, με το οποίο έληξε και το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη δεν άλλαξε κάτι με το
Υπουργείο να πιέζει και να θέλει να εξασφαλίσει τη νίκη του ψάχνοντας ένα τρίτο γκολ.
Έτσι στο 65’ ο Μπάρτζος ανέβασε το δείκτη
του σκορ στο 0-3, ενώ μετά από δέκα λεπτά ο
Χατζηλάρης σημείωσε το δεύτερο προσωπικό
του γκολ το 0-4. Το σκορ για τους φιλοξενούμενους έκλεισε στο 80’ ο Μπάρτζος, που κι
αυτός με τη σειρά του, σκόραρε δυο φορές. Το
τελικό 1-5, σφράγισε ο Ζούγκας με πέναλτι και
σε δεύτερο χρόνο, παρότι την αρχική του προσπάθεια απόκρουσε ο Ζέρβας όταν το χρονόμετρο έδειχνε το 85’.
ΥΠ ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Ζέρβας, Κωτσιόπουλος, Δημητρόπουλος, Μαυρέλης, Καστάνης, Πλατής, Μπάρτζος, Κοντόπουλος,
Χατζηλάρης, Βαρυθυμιάδης, Στασινόπουλος
• Μεγάλη ζημιά έπαθε ο προπονητής – παίκτης του Υπ Εσωτερικών/Περιφέρειας Τάσος
Στασινόπουλος, αφού υπέστη βαριάς μορφής
διάστρεμμα στο πόδι του την ώρα που έβγαινε
από τα αποδυτήρια της Ανθούπολης, ομάδας
που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Β’
ΕΠΣΑ, όταν πάτησε το πόδι του σε λακούβα
και του γύρισε με συνέπεια να του τοποθετηθεί
νάρθηκας. Περαστικά και ευχές από όλη την
ομάδα του Υπουργείου, έχει δεχθεί ο καλός
αυτός προπονητής – παίκτης.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - Ο.ΣΥ.Π.Α. 3-2

Ηρωική προσπάθεια κατέβαλε η ΟΣΥΠΑ ,η
οποία κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο με 9
παίκτες , αλλά τελικά υπέκυψε με 3-2. Στο Α΄
ημίχρονο παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα
η ΟΣΥΠΑ ,στημένη σωστά στο γήπεδο, κράτησε μακριά από την εστία της τους γηπεδούχους οι οποίοι δημιούργησαν μόνο 2 φάσεις ,
την πρώτη στο 18΄όταν ο Κοντογεώργης ( κατ
ανάγκη τερματοφύλακας) απέκρουσε στην
αριστερή του γωνία δυνατό σουτ του επιθετικού της Πυροσβεστικής και την δεύτερη στο
38΄όταν σε σέντρα σουτ η μπάλα πέρασε
άουτ. Αντίθετα στην δεύτερη επίσκεψη της
στην εστία των γηπεδούχων, η πρώτη στο
25΄όταν σουτ του Κανέλλη από τη μεγάλη περιοχή μπλόκαρε ο τερματοφύλακας, στο
32΄προηγήθηκε 0-1 χάρις στην εκπληκτική
προσπάθεια του Τριανταφυλλόπουλου ο

οποίος μέσα στην μεγάλη περιοχή απέφυγε 2
αντιπάλους και πλάσαρε τον τερματοφύλακα.
Στο Β΄ ημίχρονο οι γηπεδούχοι με 3 αλλαγές
φρέσκαραν την 11αδα ενώ στην ΟΣΥΠΑ προστέθηκε ο Παπακώστας και έγιναν 10 αλλά η
υπερπροσπάθεια του Α΄ ημιχρόνου είχε ως
αποτέλεσμα οι Τριανταφυλλόπουλος και Σακαρέλος να αγωνιστούν σε όλο το Β΄ ημίχρονο
με τράβηγμα στη γάμπα και τον μηρό αντίστοιχα. Στο 47΄, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν
σε 1-1 με τον Πλιατσικούρη, αλλά οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν στον επόπτη ότι ο
σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ. Παρά την ψυχρολουσία όμως ισορρόπησαν τον αγώνα και
μάλιστα στο 55΄προηγήθηκαν ξανά στο σκορ
όταν σέντρα από δεξιά του Πατλιά και αναστάτωση στην περιοχή της Πυροσβεστικής ο Παπακώστας με προβολή έκανε το 1-2. Στο 60΄ο
ίδιος παίκτης έχασε την μεγάλη ευκαιρία να
κάνει το 1-3 όταν μπήκε μόνος του από δεξιά
και αντί να πασάρει στον αμαρκάριστο Τριανταφυλλόπουλο προσπάθησε να τριπλάρει τον
τερματοφύλακα για να χαθεί μεγάλη ευκαιρία.
Με το πέρασμα του χρόνου οι γηπεδούχοι, εκμεταλλευόμενοι την αριθμητική τους υπεροχή
και την κούραση των φιλοξενούμενων, άρχισαν να πιέζουν έτσι στο 63΄σούταραν εντός
της περιοχής αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο
68΄ ύστερα από κάθετη πάσα στην άμυνα ο
Στυλιανού πλάσαρε τον Κοντογεώργη για να
κάνει το 2-2. Στο 72΄η ΟΣΥΠΑ έχασε μεγάλη
ευκαιρία για να προηγηθεί και πάλι όταν μετά
από ωραία προσπάθεια ο Παπακώστας πασάρει στον αμαρκάριστο μέσα στη μεγάλη περιοχή Κανέλλη αλλά αυτός καθυστέρησε να
σουτάρει τόσο όσο να προλάβουν οι αμυντικοί
και με τάκλιν να απομακρύνουν την μπάλα. Τα
τελευταία 15΄οι γηπεδούχοι πιο φρέσκοι πίεσαν περισσότερο και έτσι αφού στο 76΄με
σουτ μέσα από την περιοχή έστειλαν την
μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του Κοντογεώργη στο 80΄ύστερα από κάθετη πάσα ο Χαριτόπουλος τρίπλαρε τον εξερχόμενο
τερματοφύλακα και έκανε το τελικό 3-2. Στο
89΄παρ ολίγο να γίνει το 3-3 όταν ο Παπακώστας με βολίδα από 30 μέτρα έστειλε την
μπάλα ελάχιστα άουτ πάνα από το οριζόντιο
δοκάρι. Από την ΟΣΥΠΑ δεν υπάρχει υστερήσας, όσοι αγωνίστηκαν υπερέβαλαν εαυτούς.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Ευσταθίου Χαριτόπουλος
Βύρρος, Πλιατσικούρης Θεοχάρης Φραγκούλης Φράγκογιάννης Αθανασόπουλος Καραμάνος Στυλιανού Παινέσης (Παπαχρήστος
Τσακνιάς Κιέζος Ξηροκωστας)
ΟΣΥΠΑ (Ανδρινόπουλος-Δραγώτης): Κοντογεώργης, Δρακόπουλος, Πατλιάς, Σακαρέλος,
Κοτσοβός, Αμουτζιάς, Κανέλλης, Τριανταφυλλόπουλος, Παπακώστας.

ΥΠ.ΠΟ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 1-0

Άλλο ένα παιχνίδι έληξε με νίκη του ΥΠΠΟ,
που επικράτησε δύσκολα των Επιμελητηρίων
με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Αρης Γκαβέλας, στο 29 με κεφαλιά
από το ύψος του πέναλτι μετά από ωραία σέν-

τρα του Γιάννη Οικονόμου από αριστερά. Με
11αδα ανάγκης παρατάχθηκε το ΥΠ.ΠΟ. λόγω
τριημέρου, αλλά κατάφερε και πήρε το τρίποντο. Στο. 14 ωραία κεφαλιά του Χιτζιου απέκρουσε ο κιπερ, στο 21 βολίδα του Φωτάκη, η
μπάλα βρήκε το καθετο δοκάρι, στο 36ο Γκαβερας ωραίο σουτ μόλις άουτ.....
Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς μοιρασμενο, ο
Γεωργιάδης έχασε μοναδική ευκαιρία όταν ο
Γκαβελας από δεξιά πέρασε τους πάντες, σεντραρε παράλληλα με το τέρμα, αλλά ο Γεωργιάδης δεν πρόλαβε να σπρώξει τη μπάλα στο
κενό τέρμα, στο 58. Στο 72 ωραία σέντρα από
αριστερά του Νιξη, ο Γκαβερας έπιασε καρφωτη κεφαλιά αλλά η μπαλα εξυσε το οριζόντιο δοκάρι. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Παρλαμεντης, Γκαβελας, Γκαβερας, Φωτάκης
, Οικονόμου, Νιξης
ΥΠΠΟ: (Ζερινος- Πολύζος): Παρλαμεντης,
Φωτάκης, Νιξης , Μπαντουδακης, Μαντας, Οικονόμου, Χιτζιος, Γκαβελας, Γκαβερας, Γεωργιάδης, Τριανταφύλλου, Ζερινος, Μάρκου,
Στόικος
Παίζοντας με δέκα παίκτες στα τελευταία 22
λεπτά και με πολλές ελλείψεις η ΠΟΕ ΥΕΘΑ,
νίκησε με σκορ 2-1 την ΠΟΕ ΔΟΥ για την 14η
αγωνιστική του πρωταθλήματος ΑΔΕΔΥ. Οι
παίκτες του ΥΕΘΑ, ξεκίνησαν δυνατά το ματς
και με εξαιρετικό passing game διαχειρίστηκαν
σωστά το θέμα του πολύ δυνατού ανέμου.
Προηγήθηκαν στο 39′ με πλασέ του Κουκόπουλου μέσα από την περιοχή μετά από υπέροχη ασίστ του Αγγελίδη. Η ΠΟΕ ΔΟΥ
ισοφάρισε στο 47′ σε 1-1 με εύστοχο χτύπημα
πέναλτι του Γκόγκα που κέρδισε ο Μπουζινέκης. Το τελικό 2-1 για το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας έγραψε στο 78′ ο Μυκωνιάτης ο
οποίος στην συνέχεια αποβλήθηκε με πλασέ
μετά από ωραίο συνδυασμό. Πολλές ευκαιρίες
χάθηκαν από τη μεριά της ΠΟΕ/Δ0Υ στο 35’
και 40’ χάθηκαν μοναδικές ευκαιρίες με τους
Ζωχιό και Βέρρο, ενώ στο 42’ ο Γκόγκας αφού
πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, απέναντι
από τον Δόριζα ηθελε να τον κρεμάσει αλά
Μέση, βγάζοντας την μπάλα άουτ!. Στην επανάληψη παρότι και οι δυο ομάδες απώλεσαν
ευκαιρίες, με τον Κατσιπάνο να πραγματοποιεί τρεις σωτήριες το σκορ δεν άλλαξε με το
ΥΕΘΑ, να παραμένει ο τελικός νικητής. Από το
ΥΕΘΑ μαζί με τον σκόρερ Μυκωνιάτη, διακρίθηκαν επίσης οι Σακκάς, Μουζής, Βάγιας και ο
Χρυσοβέργης για όσο αγωνίστηκε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΟΕ ΥΕΘΑ
(Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαννακάκης, Σακκάς, Βάγιας, Παρούσης, Μουζής, Καραβασιλειάδης, Κομπορόζος (46′ Χρυσοβέργης),
Μυκωνιάτης, Αγγελίδης, Κουκόπουλος.

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Ο.Σ.Υ.Ο. 0-3
Δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απατήσεις του αγώνα η ομάδα της ΠΟΕΔΗΝ με συνέπεια να ηττηθεί 3-0 από την ΟΣΥΟ. Η τελευταία βρέθηκε σε καλή μέρα και σημείωσε μια άνετη νίκη, επιβεβαιώνοντας πως η φετινή της πορεία δεν είναι τυχαία, αλλά στηρίζεται στην καλή της
αγωνιστική εικόνα. Το σκορ άνοιξε ένα λεπτό πριν τη λήξη το πρώτου μέρους ο Δήμος με σουτ μέσα από την περιοχή. Στην επανάληψη η
ΟΣΥΟ, δεν επαναπαύτηκε στο ένα γκολ, αλλά αναζήτησε κι άλλα. Έτσι στο 62’ με κεφαλιά ο Καιδατζής διπλασίασε τα τέρματά του κάνοντας το
0-2. Ενώ το τελικό 0-3 διαμόρφωσε στο 79’ ο Καλαλής με δυνατό διαγώνιο πλασέ μέσα από την περιοχή, που έδωσε την νίκη στην ομάδα του.
Βέβαια χάθηκαν ευκαιρίες και από τις δυο μεριές, με την ΟΣΥΟ να χάνει την κλασσικότατη με τον Καλαλή, που δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Διακρίθηκαν από τους νικητές εκτος των σκόρερ και οι Σακκάς Καραγιάννης , Παπαχριστόπουλος.
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Καναβάκης Καραγιάννης, Παπαχριστόπουλος, Σακκάς, Καιδατζής, Καπερώνης, Καλαλής, Δήμος, Τσακνάκης, Μυτστιλόγλου, (Ροδίτης, Πιας, Καραγεωργίου, Ζαμπάρας).
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 14η ΑΓΩΝ

Ακόμη και σήμερα, παρότι τα χρόνια πέρασαν,
εν τούτοις ο μεγάλος σκόρερ παραμένει το ίδιο
επικίνδυνος και… δεινός εκτελεστής. Και όταν
πρόκειται κανείς να μιλήσει για τον Δημήτρη
Κρητικό, θα πρέπει πρωτίστως και πάνω από
όλα να εκτιμήσει, πως τα ένστικτά του είναι αντίθετα με όλα όσα θέλουν να πιστεύουν οι
αμυνόμενοι, που από γεννήσεώς του, δεν τα
πάει και τόσο καλά. Είναι οι μόνιμοι… «εχθροί» του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Ο
ίδιος βέβαια το αντιμετωπίζει με γέλιο, όταν
κάποιος του το πει… Σήμερα ο Δημήτρης
Κρητικός, εξακολουθεί να παίζει ακόμη ποδόσφαιρο και μάλιστα, με τα χρώματα της
ΠΟΕ/Δ0Υ, να δείχνει σε πολλούς πως μπορεί εύκολα να σημειωθεί ένα γκολ.
Αποτελεί κόσμημα για το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, αφού ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει απασχολήσει τα πειθαρχικά όργανα, ενώ αντίθετα η συμπεριφορά
του εντός του αγωνιστικού χώρου είναι υποδειγματική. Αγωνίστηκε για πολλά
χρόνια στην ΠΟΕ/ΟΤΑ και στη συνέχεια όταν αποσύρθηκε η ομάδα, φόρεσε
τη φανέλα της ΠΟΕ/Δ0Υ, όπου η παρουσία του είναι καταλυτική. Έχει αγωνιστεί σε Κηφισιά, Κόρινθο, Ολυμπιακό Λουτρακίου, Ελευσίνα, Πανηλειακό,
Αγερσανί Νάξου, Ατρόμητο Αθηνών, Αχαρναϊκό, Αήττητο Σπάτων, επέστρεψε
και πάλι στην Κηφισιά για να σταματήσει την πολύχρονο καριέρα του στη
Κύμη.
-Πότε θα σταματήσεις:
- (γέλια)… Προς το παρών δεν το σκέφτομαι καν. Περνάω ωραία, μου αρέσει
το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια σπουδαίες φιλίες,
κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων κι αυτό με κάνει χαρούμενο. Δεν έχω
κανέναν λόγο, να σταματήσω. Το κλίμα άλλωστε είναι τέτοιο που όχι μόνον
δεν σου δίνει περιθώριο να σκεφτείς κάτι τέτοιο, αλλά σκέφτεσαι πως ίσως θα
μπορούσα να το τραβήξω πολύ περισσότερο ακόμη!
- Όμως υπάρχει ακόμη πάθος και όρεξη;
- Ναι είναι αλήθεια αυτό. Άλλωστε ανέκαθεν το ποδόσφαιρο ήταν για μένα ένα
άθλημα που το αγάπησα, γιατί ακριβώς έκανα αυτό που ήθελα εγώ. Πρωτίστως έκανα το κέφι μου και παράλληλα μου άρεσε ο τρόπος που μπορούσα
να επικοινωνώ με τους συμπαίκτες μου. Στο ποδόσφαιρο αν δεν μάθεις από
μικρός να μοιράζεσαι αυτό κάνεις, δεν πρόκειται να το κάνεις σωστά… Είναι
άθλημα των πολλών και όχι του ενός.
- Αν τώρα ήσουν ο μικρός Δημητράκης με τα κοντά παντελόνια, τι θα του
άλλαζες;
- Ελάχιστα πράγματα… Ισως λίγο την τύχη μου και τη θέση που άξιζε να
πάρω στο ευρύτερο ποδόσφαιρο. Κι εδώ θα πρέπει να πω, πως ένας ποδοσφαιριστής αν δεν έχει την τύχη με το μέρος του τότε δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου. Παρ’ όλα αυτά είμαι πολύ ευχαριστημένος για
όλα όσα κατόρθωσα να κάνω.
- Και μια λέξη για το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ
- Θεωρώ πως είναι από τα καλύτερα σε διοργάνωση πρωταθλήματα που
υπάρχουν στη χώρα μας. Έχει άριστο προγραμματισμό, οργάνωση που αγγίζει ακόμη και τα επίσημα πρωταθλήματα και κυρίως έχει χαρακτήρα. Παίζεις
με φίλους που αγαπάς και σε αγαπούν

46
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 14ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 46

9
Τα περισσότερα γκολ συνολικά 9
σημειώθηκαν στον αγώνα μεταξύ
των ομάδων ΟΛΜΕ - ΓΛΚ 6-3
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Ο.Σ.Υ.Ο.
0
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
1
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
1
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
14 39
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 14 36
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
14 32
4 Ο.Σ.Υ.Ο.
14 27
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ
14 26
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
14 22
7 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
14 15
8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
14 14
9 Ο.ΣΥ.Π.Α.
14 13
10 Δ.Ο.Ε.
14 11
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
14 6
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
14 1

ΝΙ
13 0
12 0
10 2
8 3
8 2
7 1
4 3
4 2
4 1
3 2
1 3
0 1

Η
1
2
2
3
4
6
7
8
9
9
10
13

-2
-3
-0
-2
-5

ΤΕΡ
53 3
59 22
52 16
31 15
31 21
24 31
35 32
24 40
27 35
16 47
14 46
16 74

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ.Ο.Ε.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 14η ΑΓΩΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Λ.Μ.Ε.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΦΚΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Γ.Λ.Κ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
14 34
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
14 31
Ο.Α.Ε.Δ.
14 28
Γ.Λ.Κ.
14 28
Ο.Λ.Μ.Ε.
14 25
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
14 25
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
13 17
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
14 15
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
13 14
ΕΦΚΑ
14 14
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
14 7
Ο.Δ.Υ.Ε.
14 3

11 1
10 1
9 1
9 1
8 1
8 1
5 2
4 3
4 2
4 2
2 1
1 0

2
3
4
4
5
5
6
7
7
8
11
13

4 -0
1 -0
3 -0
2 -3
6 -3

45
41
46
50
39
38
23
35
32
23
14
19

24
19
23
36
28
28
23
35
44
38
42
65

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΚΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ο.Α.Ε.Δ.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ.Λ.Κ.
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Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1-0
Την 5η συνεχόμενη νίκη τους πέτυχε ή ομάδα
της π.Εμπορικής συνεχίζοντας την αναρρίχησή της προς την κορυφή της βαθμολογίας
κερδίζοντας δύσκολα την αξιόμαχη ομάδα του
Υπ. Γεωργίας μέσα σε πολύ καλό αθλητικό και
αγωνιστικό πλαίσιο. Οι τραπεζικοί από την
αρχή του ματς διεκδίκησαν την νίκη από την
αρχή αν και με κόντρα τον δυνατό αέρα που
δυσκόλευε τις προσπάθειες και των δύο ομάδων έλεγχαν τον χώρο του κέντρου και προσπαθούσαν με κάθετες μπαλιές να
δημιουργήσουν κινδύνους στην αντίπαλη
εστία . Έτσι σε μία από αυτές τις προσπάθειες
ο Ανδρεάδης στο 20’ με όμορφη κάθετη πάσα
βρήκε στην πλάτη της άμυνας του Υπουργείου
τον Ραγκούση οποίος ψύχραιμα πλάσαρε για
να δώσει το προβάδισμα στους τραπεζικούς
που τελικά ήταν και το νικηφόρο τέρμα της
ομάδας. Μέχρι και το τέλος πρώτου ημιχρόνου
λίγες φάσεις δημιουργήθηκαν με πιο σημαντικές μία για κάθε ομάδα και συγκεκριμένα στο
30’ σε μία ακόμα κάθετη του Άνθη ο τερματοφύλακας του Υπουργείου τελευταία στιγμή
βγήκε και πρόλαβα τον Ραγκούση και στο 40’
ο Γαριπίδης με σουτ έξω από την περιοχή
των τραπεζικών σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι
. Το δεύτερο ημίχρονο δεν διεκδικεί δάφνες
ποιότητας και κύλησε σχεδόν όπως το πρώτο
με τους τραπεζικούς να θέλουν να κλειδώσουν
την νίκη που με σύμμαχο και τον αέρα πίεσαν
για ένα δεύτερο τέρμα και έφθασαν κοντά στο
70’ όταν από κόρνερ του Γεωργόπουλου ο
Λιάπης πετάχτηκε με προβολή αλλά η μπάλα
σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι . Διακρίθηκαν
από τους τραπεζικούς οι Ανδρεάδης – Λιάπης
– Κεχαγιάς, ενώ από το Υπουργείο οι Γαριπίδης, Μπάμης και Χατζηδιαμαντής.
ΕΝ.Α.Σ : Λιάρος – Δανέζης (46’ Λιάπης) –Χρονόπουλος - Κεχαγιάς – Μανωλάκος (55’ Γιγκλάς) – Άνθης – Τσούρας (65’ Τσάμπρας) –
Βαρδακώστας (70’ Κιούσης) – Γεωργόπουλος
– Ραγκούσης – Ανδρεάδης (85’ Καράπας) .

Την 9η νίκη του πρωτάθλημα σημείωσε ο
ΟΑΕΔ, διατηρώντας έτσι τα κεκτημένα του και
την 3η θέση στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας. Εκείνο που μπορεί κανείς να κρατήσει
από τη νίκη αυτή είναι η καλή εικόνα του
Δημου Γαλατσίου στο πρώτο μέρος, που αντι-

στάθηκε και μάλιστα κράτησε ανέπαφη την
εστία του, διατηρώντας το μηδέν (σκορ 0-0).
Κάτι που όμως δεν συνέβη στο δεύτερο
μέρος, όπου ο ΟΑΕΔ πίεσε και κατάφερε να
αλλάξει όλο το κλίμα αλλά και το δείκτη του
σκορ. Κι όλα αυτά όταν ο Ψυρίδης αποφάσισε
να σηκωθεί από τον… «καναπέ»του και να
αναλάβει δράση. Ήταν ο παίκτης που σηείωσε
τα δυο πρώτα γκολ στο 60 και στο 71’ δίνοντας αέρα δυο τερμάτων στην ομάδα του. Το
τελικό 3-0, διαμόρφωσε στο 80’ ο Βασιλείου.
Οι δυο σκόρερ και οι Σταθόπουλος, Σιάσος
ήταν οι διακριθέντες από τη μεριά των νικητών, ενώ από τους ηττημένους άρεσαν οι
Μανδηλαρας, Σιωτας και Μπαντης Π.
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης, Συνέσιος, Βασιλείου,
Μακρής, Σταθόπουλος, Ντράχας, Γιοχάλας,
Ευθυμιάδης, Κληρονόμος, Σιάσος, Μανωλιάδης, Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης, Γεωργατζέλης,
Κανελόπουλος. Διακρίθηκαν Βασιλείου, Σταθόπουλος, Σιάσος και Ψυρίδης
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Π., Μπαντης
Χρ., Μπαντης Π., Σιωτας Κοσμας Στ., Κοσμας
Άρης, Δημος Ρήγας Μανδηλαρας Παπαδόπουλος Ζιαγκος ( Τσουλος Τζανης Ζωής, Κασιμης)

Ο.Δ.Υ.Ε. - ΤΑΧ. ΤΑΜ 2-3
Παρότι αγωνίζονταν η πρώτη τη τάξη ομάδα
της Β΄κατηγορία το Ταχ Ταμιευτήριο με την τελευταία, όμως αυτή η διαφορά δεν αποτυώθηκε στον μεταξύ τους αγώνα! Κι αυτό διότι η
ΟΔΥΟ προέβαλε σθεναρή αντίσταση και κατόρθωσε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Άλλωστε
το ότι ο δείκτης έδειξε το 3-2, τα λέει όλα. Μάλιστα στο σκορ προηγήθηκε η ΟΔΥΕ με
πλασέ του Παπαναγιώτου, κάνοντας το 1-0. Η
αντίδραση των φιλοξενουμένων ήταν άμεση,
αφού με δυο συνεχόμενα γκολ εκανε το 1-2.
Στο 20’ αρχικά ο Νίκος Ιατρίδης ισοφάρισε σε
1-1 και στο 35’ ο Χύκας έδωσε το προβάδισμα
στην ομάδα του. Παρ’ όλα αυτά οι γηπεδούχοι
ισοφάρισαν σε 2-2 στο 40’ με απ’ ευθείας
φάουλ του Δανηλίδη. Το τελικό 2-3 διαμόρφωσε στο 70’ με κεφαλιά ο Συριανός με τη
βοήθεια των αντιπάλων του. Από το 75’ το Ταχ
Ταμ αγωνίζονταν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ιατρίδη Ηρ. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Συριανός, Συνοδινός και Σιδηρόπουλος, ενώ ευθύνη για τα δυο γκολ φέρει ο
ηρωϊκός Μαρσώνης, που αγωνίστηκε τραυμα-

τίας!
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Χατζηνικολάου, Δρέκος,
Βούζςς, Μποραζάνης Παπαμιχαήλ, Παγίδας,
Στόικος, Δανιηλίδης, Παπαναγιώτου, Ασθενίδης, Καντζουρης, Μίχος.
Ταχ. Ταμ.: Μαρσώνης, Μπλάνας, Κιορκτσης,
Συνιδινός, Νικολόπουλος, Γιακαλής, Χύκας Σιδηρόπουλος, Ιατριδης Ηρ., Συριανός, Ιατρίδης
Ν

Ο.Λ.Μ.Ε. - Γ.Λ.Κ. 6-3
Άλλη μια καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η
ΟΛΜΕ, αυτή τη φορά κόντρα στο ΓΛΚ, επικρατώντας με σκορ 6-3. Ήταν ένα παιχνίδι που
κράτησε την ανάσα όλων σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα, αφού σημειώθηκαν συνολικά εννιά
γκολ! Σε μεγάλη μέρα βρέθηκε ο Λυτρας που
έκανε πέντε γκολ και ο πορτιέρο Τζουβάρας,
που σε αρκετές περιπτώσεις απόκρουσε σωτήρια. Το σκορ άνοιξε στο 17’ ο Τσιγκούλης,
κάνοντας το 1-0. Για να πάρει τη σκυτάλη ο
Λύτρας που σημείωσε χατ τρικ κι έδωσε έναν
αέρα τεσσάρων τερμάτων στην ομάδα του
(24’, 34’, 42’), με συνέπεια το πρώτο μέρος να
λήξει 4-0. Στην επανάληψη η εικόνα άλλαξε κι
έγινε πιο ενδιαφέρουσα με τους δυο μονομάχους να δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην επίθεση. Στην επανάληψη το ΓΛΚ μπήκε πολύ
δυνατά και κατάφερε να μετουσιώσει την
πίεσή του σε δυο γκολ. Στο 62’ ο Αναγνώστου
μείωσε αρχικά σε 4-1 και στο 70’ ο Καλογιάννης ακόμη περισσότερο σε 4-2. Η ΟΛΜΕ μετά
από τέσσερα λεπτά με τον Λύτρα σημείωσε το
5-2 για να μειώσει σε 5-3 ο Καζόλης στο 85’.
Ενώ το τελικό 6-3 διαμόρφωσε και πάλι ο Λύτρας στο 90’, σφραγίζοντας την καλή του απόδοση και τη νίκη της ομάδος του. Σημαντικό
πάντως μερίδιο στη νίκη έχει και ο Θανάσης
Νικόπουλος, που έστησε σωστά την ομάδα
και έδωσε τις κατάλληλες συμβουλές. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Τσιγκουλης Τζουβαρας Λύτρας Σπαντιδακης,
ΟΛΜΕ: Τζοβάρας, Παπαιωάννου, Βουτυρέας,
Σπαντιδάκης, Λιάσκος, Γαριπίδης, Τσιγκούλης
Τσόκρης Τσίντζος, Λύτρας Δρούγκας (Αποστολόπουλος Νικόπουλος Ζαρναβαλος).

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΦΚΑ 4-0
Άνετη επικράτηση σημείωσε το Υπ Παιδείας, επικρατώντας 4-0 του ΕΦΚΑ, σε ένα παιχνίδι, που οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν πιο ουσιώδεις
στην επίθεση και προσεκτικοί στην άμυνά τους. Σίγουρα το γεγονός πως η επίθεση των φιλοξενουμένων δεν κατάφερε να σημειώσει ούτε ένα
γκολ, σίγουρα προβλημάτισε. Το σκορ άνοιξε ο Ζαρνακούπης κάνοντας το 1-0, για να διπλασιάσει τα τέρματα ο Καραγιάννης κάνοντας το 2-0,
με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι θέλοντας να ασφαλίσουν το σκορ, συνέχισαν να πιέζουν. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να κάνουν άλλα δυο γκολ, με πρωταγωνιστή τον συνήθη ύποπτο κα πρώτο σκόρερ της ομάδος τον Μητσιάκη, ο οποίος διαμόρφωσε και το τελικό 4-0. Το Υπουργείο θα μπορούσε να είχε σημειώσει περισσότερα τέρματα, με τους Μιτσιάκη, Καραγιάννη, Μυταλουλη αλλά
και Ζαρνακούπη, με τον τελευταίο να σημαδεύει και το δοκάρι. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ιωσηφιδης Ζαρνακουπης Μητσιακης Πιπιλικας.
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